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Informatieavond maandag 5 september
Dit nummer van de PLV Extern is een special over de
informatieavond voor de bevolking. Deze wordt op maandag 5
september aanstaande gehouden in sport- en recreatiecentrum De
Terp, Kerkweg 3 te Valkenburg. De bijeenkomst gaat om 20.00 uur
van start.

Het programma
Om 20.00 uur wordt de avond geopend door Jos Wienen,
burgemeester van Katwijk en voorzitter van de Stuurgroep Locatie
Valkenburg. Hij zal het een en ander vertellen over de
achterliggende periode, van de strijd voor het openhouden van het
vliegveld tot hoe het zo gekomen is het gebied tóch ontwikkeld moet
worden, onder meer als woningbouwlocatie. Daarna komt Martien
Reissenweber aan het woord. Hij is door de gemeenten Katwijk,
Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar aangesteld als projectleider.
Hij zal meer over het project zelf vertellen, wat er tot nu toe is
gebeurd en wat er de komende tijd gaat gebeuren.
Vervolgens is er een pauze. In de pauze kunnen bezoekers de
informatiestand bezoeken en eventuele vragen invullen op een
formulier, zodat die na de pauze beantwoord kunnen worden. Na de
pauze is het ook mogelijk om mondeling vragen te stellen aan de
stuurgroepvoorzitter en de projectleider.
Voor de volledigheid: de verkoop van woningen is voorlopig nog niet
aan de orde.

Grote opkomst te verwachten
De informatieavond is op 15 augustus via een persbericht
aangekondigd. Het bericht is overgenomen door vele media, vooral
regionaal, maar in sommige gevallen ook landelijk. Daarnaast heeft
projectleider Martien Reissenweber verschillende aanvragen voor
interviews ontvangen. Daaruit mag worden geconcludeerd dat
Project Locatie Valkenburg zonder meer in de belangstelling staat.
De organisatie verwacht, zij het met enige voorzichtigheid, een
goede opkomst voor de avond.

Informatiestand
Tijdens de avond is er een informatiestand aanwezig in De Terp. In de stand verkrijgbaar:
- Algemene informatie over de projectorganisatie
- Plan van Aanpak Ontwikkeling Locatie Valkenburg en een samenvatting daarvan
- De tot nu toe uitgegeven nieuwsbrieven
Mocht de voorraad tijdens de avond opraken, dan is het ook mogelijk om informatie na te bestellen.
Verder kunnen bezoekers zich via de informatiestand aanmelden voor een gratis abonnement op de PLV
Extern.

